
 

 

Binck Kade en de Vereniging van Eigenaars 

Met de koop van een woning in Binck Kade koopt u niet alleen een bijzondere woning op een 

bijzondere locatie, maar word u tevens lid van de Vereniging van Eigenaars. 

Wat is een Vereniging van Eigenaars (kortweg: VvE) en wat betekent dat voor u? 

Een woning in een groter geheel 

De woningen van het project Binck Kade maken onderdeel uit van een gemeenschappelijk 

bouwkundig geheel. Opgedeeld in 2 woongebouwen Kade 15 en Kade 6.  

Met de aankoop van een woning in Binck Kade koopt u eigenlijk een appartementsrecht. Dat 

betekent dat u het exclusieve gebruiksrecht hebt van uw woning/appartement; het privé-gedeelte 

van het gebouw. Daarnaast bent u mede-eigenaar van het hele complex, en u bent dus ook - samen 

met de andere eigenaars - verantwoordelijk voor het gebouw.  

De appartementsrechten hebben overigens niet alleen betrekking op de woningen, maar ook op de 

parkeerplaatsen. 

De vereniging van eigenaars 

Die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed beheer van het complex brengt een groot 

aantal (wettelijke) regels met zich mee. Zo is elke appartementseigenaar is verplicht om samen met 

de andere eigenaars het gebouw te onderhouden en een onderhoudsfonds aan te leggen voor 

toekomstig (groot) onderhoud. Maar ook de opstalverzekering van het gebouw, of 

onderhoudscontracten voor de gemeenschappelijke voorzieningen worden via de VvE geregeld. 

Om die kosten te kunnen betalen, betaalt u als eigenaar een maandelijkse voorschotbijdrage aan de 

VvE. 

Die regels zijn vastgelegd in de notariële akte die moet worden opgemaakt voor de splitsing in 

appartementsrechten: de splitsingsakte. Deze splitsingsakte moet worden ingeschreven bij de Dienst 

van het kadaster en de openbare registers. De wet schrijft ook voor dat de akte van splitsing onder 

meer een reglement moet inhouden, waarin onder meer de statuten van de vereniging zijn 

opgenomen. De oprichting van de VvE geschiedt bij de akte van splitsing. 

In uw geval bestaat de VvE dus al. 

Is het lidmaatschap verplicht? 

Hoewel de VvE bij wet net zo beschouwd wordt als iedere andere vereniging, is er wel een belangrijk 

verschil. Het lidmaatschap van een VvE is verplicht en kan niet opgezegd worden. Bij aankoop van uw 

appartement of woning wordt u automatisch lid van de VvE met alle rechten en plichten die daaraan 

verbonden zijn. U kunt het lidmaatschap ook niet opzeggen, dat eindigt pas op het moment dat het 

eigendom wordt overgedragen. 

Opbouw Binck-Kade 

Voor beide woninggebouwen is een aparte VvE opgericht, met daarin de regels die gelden voor het 

woongebouw. Daarnaast is er een VvE opgericht voor de parkeergarage en de gemeenschappelijke 

binnentuin.  

 

Afhankelijk van het type woning/appartement is in de splitsingsakte bepaald welke onderdelen van 

het gebouw tot de gemeenschappelijke zaken behoren en welke individueel zijn. Zo hebben de 

woningen op de begane grond van Kade 6 minder gemeenschappelijke zaken, zoals de lift en entree 

en trappenhuis, dan de appartementen op de verdiepingen. Dat betekent dat de woningen op de 
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begane grond minder sparen voor gemeenschappelijk onderhoud.  

Dit is vertaalt in de concept begroting, waarop de maandelijkse concept voorschotbijdrage is 

gebaseerd. 

Moet ik dat zelf regelen? 

Om het beheer van de VvE in goede banen te leiden is Verwey vastgoedmanagement aangesteld als 

eerste beheerder van de VvE. 

Zij hebben ruime ervaring in het beheer van VvE’s en kunnen u ook verdere uitleg geven over het hoe 

en wat rond een VvE. 
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 Concept VvE begroting: 
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 Concept VvE bijdrage Kade 15:
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 Concept VvE bijdrage Kade 6:
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